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YEN~~KÜLTEPE VES~KALARI
Yrd. Doç. Dr. SEBAHATTIN BAYRAM
Kültepe kaz~ lar~ nda ele geçmi~~olan 15.000 civar~ ndaki tabletten pek
az~ nda ev sat~~~ ndan bahsedilmektedir. Büyük ço~unlukla ticari muhteval~~
olan vesikalardan ekonomik faaliyet ve ticari canl~l~ k hakk~ nda edinilen intibaya göre, bu tür metinlerin daha fazla ele geçmesi beklenirdi. Üstelik,
arsa-arazi sat~~~ na veya fiat~ na dâir ancak 1 -2 metnin bulunmas~~ ve tarla
sat~~~ na ili~ kin vesika ele geçmemesi, C. Günbatt~ 'n~n belirtti~i gibi', ~a~~rt~c~~ olmakla beraber, Anadolu'da ~ahsi mülkiyetin s~ n~ rl~~ tutuldu~u ~eklinde de~erlendirilmemelidir. Bu durumu yerli halk~ n iktisadi gücüne ve ticari hayat~ n müessir kimseleri olan Asurlular~ n, Anadolu'da bulunma sebeplerine ba~lamak kabildir. Asurlularda, Anadolu'ya al~~~veri~~yapmak
için geldikleri ve zaman~~ doldu~unda memleketlerine geri dönecekleri
dü~üncesinin hakim oldu~unu ve onlar~ n bu sebepten dolay~~ gayr-~~ menkullere yat~ r~ m yapmad~ klar~ n~~ söyleyebiliriz. Ancak, bu insanlar~n hiç olmazsa ya~ayacaklar~~ bir evlerinin bulunmas~~ ve baz~lar~ n~n i~~durumlar~~
dolay~s~yla ta~~ nmaz mallarla ilgilenmesi gayet tabildir.
Bu durumun yeni bir tesbiti olmak üzere, bu incelememizde 6 adet
ev sat~~~belgesi ve bunlara ek olarak tarla sat~~~~veya kiralanmas~~ ile ilgili ~~
metinle beraber toplam 7 adet vesikan~ n tamam~ n~ n kopya, transkripsiyon,
tercüme ve aç~ klamalar~ n~, ayr~ca, ev sat~~~~veya fiat~~ hakk~ nda dolayl~~ bilgi
veren 7 adet vesikan~n ise tamamen ya da k~smen transkripsiyon ve
tercümelerini aktaraca~~z. Ek olarak arsa-arazi sat~~~na veya fiat~ na dair
dolayl~~ bilgi veren t metinden de pasaj lar alarak ta~~nmaz mallarla ilgili
yeni örneklerimizi sunmu~~olaca~~z.
' Doç. Dr. Cahit Günbatt~, Ev Sat~~~~ ile ilgili Be~~Kültepe Tableti ve Bunlardan Ç~kan Baz~~ Sonuçlar. Belleten c. LIII, Nisan 1989, Say~~ 206 S. 5~~ vd. Meslekda~~m~ z burada
ev sat~~~~ile ilgili 5 adet sat~~~senedini ele al~ p incelemi~~ve aç~ klamalann~~ yapm~~t~ r.
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Daha önce 30 civar~ nda oldu~unu bildi~imiz ev sat~~~vesikalanna yeni
lo, 2-3 tane olan arsa-arazi sat~~~ve fiatlanna yeni ~~ örnekle beraber, daha
önce geçmeyen tarla sat~~~na dâir i~ledi~imiz eldeki tek ~~ vesika bu konuda malzemenin de~erini ortaya koymakta ve bize B. Kienast 2 taraf~ndan
toplan~ p i~ lenen metinlerle beraber, C. Günbatt~'n~n 3 ve V. Donbaz'~n i~ledikleri konuyla ilgili metinlerin' de gözden geçirerek istatistiki bir ~ema
ç~karma imIcân~~ sa~lamaktad~ r. Biz, bu ~emay~~ 3 ayr~~ grupta sunaca~~z:
1) Sat~~~~ yap~lan gayr-~~ menkullerin hatlar~n~~ kaydeden metinler, 2) Hem
sat~~~hatlar~n~~ hem de sat~~ tan vazgeçilmesiyle al~c~ ya müracaat edilmesi
hâlinde ödenmesi ~art ko~ulan hatlar~~ ve bunlar~ n nisbetlerini ortaya koyan metinler, 3) Sat~~~fiatlan belirtilmeyen fakat itiraz hâlinde ödenmesi
gereken miktarlar~~ kaydeden metinler:
i) ARSA, TARLA ve EV SATIS F~ ATLARI
Metin:

Sat~lan ~ey :

No. ~~ — 84/k ~by

eqlun~~ ~neraitum
5/6 iubat qaqqurti patiüturn
qaqqurt~~
t~ I ~~~n

AKv No.1
a/k 1401
AKv No. 7
AKv No. ~~6

Fiau :

15 lege, KO.BABBAR
18o ieqel K Cl.BAB. tiri
68 lege! Kü.BABBAR
[xl ;ege,' Ke.BABBAR
"
ki
"

AKv No. 31

18

"

AKv No. 22
b/k ~~21
No. 2

21

"

30

"

.,

l~et ~t
beitan
belli

AKv No. 39
AKv No. 6
No. 3 — j/k 39
88/k loso
AKv c — BIN 4 173
No. 5 — a/ k 1255
AKv f — TCL 4

21

AKv g — KTS 7a

"

bett~m
beii~~

6o
65

"

120

"

"

129

"

betun~~

120

"

n/k 72

"
33 "
33 3/4 ieqel Kt1 .13.413.
bo lege! Ke.BABBAR

AKv e — VAT 9218

.•

~~ 5o
181

Burkhart Kienast, Das Altassyrische Kuafvertragsrecht, Stuttgart- 1984. Bu kitapta
daha önce geçen ta~~nmaz mallarla ve di~er sat~~~türleriyle ilgili dolays~z ve dolayl~~bilgi veren metinler tamamen veya k~smen aktardm~~t~r. Konumuzla ilgili olup dolayl~~ bilgi verenler s. 84 vd. da transkripsiyon ve tercümeleriyle beraber verilmi~, s. kdaki listede ise hatlarla ilgili bilgiler kaydedilmi~tir. Eserdeki ~ , 6, 7, 16, 22, 23, 31 ve 39 nolu ta~~nmaz mallarla ilgili metinler ise transkripsiyon, tercüme ve aç~klamalar~ yla birlikte i~lenmi~tir. Bunlardan sadece 1 nolu metin arsa-arazi, di~erleri ev sat~~~~ile ilgilidir. Kitab~, bu makalemizin
devam~nda AKv ~eklinde k~saltaca~~z.
Cahit Günbatt~, a.g.y.
Veysel Donbaz, Publication of The Kültepc Tablets Housed in Ankara, XXXII.
RAI, Münstcr, 8-12.7.'985 s. 149 vd.; Some Remarkable Contracts of 1-6 Period Kültepe
Tablets, T. özgüç Arma~an Kitab~~ s. 75 vd.
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Metin :

Sat~lan ~ey :

Fiat~~ :

AKv d CCT 5 31a
AKv a — ATHE
go/k 149
b/k 117 ve b/m 111
No. 7 = 90/k 144
AKv b — CCT 5 ~ gc
AKv
14,2;11
TTC 6
AKv
Or NS 5o ~ o~~ NO.2
AKv n — VAT 9251
n~ k 1742

biqum
betü
blum

240

210

300
470
610

bi.tü
2 bili~~
t~ ii~~
l~ /147/1

"

7 80
960

"

1200

"

300 ma-na URUD(1

biqü

1 40 "

SATI~~F~ATI ~LE SATI~A ITIRAZ EDILMESI HALINDE ÖDENMESI ~ART KO~ULAN M~ KTARI KAYDEDEN METINLER VE
BUNLARIN N~SBETLER~~
Metin :

Sat~ lan ~ey :

Sat~~~f~at~~ :

itiraz halindeki ödeme :

n/k 72
AKv No. 31
AKv No. 22
No. 2
b/k 121
No. 3 — j/k 39
No. t — 84/k 169
88/k loso

bilum
"

150 .i: KU.B.
18 i".
"

300 i". Kt.BABBAR
60
,,
60 i.

21 i.
30 ~.

bigi~~
eqlum nu;railum
biqii

60 i.
15 i.
60 i.

"

120 i.

Nisbet :

% 200
T °/c, 286

% 4°°

% 500

300 i'.
120 i.
600 i.

% 800
°A,, 1 000

SATI~~F~ATI BEL~RT~ LMEYEN FAKAT SATI~A ITIRAZ EDILMESI DURUMUNDA ÖDENECEK M~ KTARI KAYDEDEN METINLER
Metin :

Sat~lan ~ey :

itiraz hâlinde ödenecek miktar:

v /k 52
a/k 1263
n/k 3 ~~
No. 4 = 8o/k 25
v /k 28
No. 6 = k/k 35

bigum
I~i.tri
bi,tum
l~ t~-i
,,

45 s'eqe1 KII.BABBA R
6o
18o "
300
600
600 "
"

biqum

51

300
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Yukar~daki listede görüldü~ü üzere 18, 21, 30 ve 33 s'eqe1 gibi dü~ük
(laflara ev sat~lmas~na kar~~ n 780, 960 ve hatta 1200 iegel gümü~e de ev
al~nmakta ve sat~ lmaktad~r. Fiatlar aras~ ndaki bu büyük fark, sat~lan evlerin kalite ve geni~lik bak~ mlanndan birbirinden çok ayr~~ oldu~unu ortaya
koymaktad~r. Lügatlerde Eski Asur ve di~er devirlere âit metinlerde
bilum kelimesi için "ev" kar~~l~~~ n~ n d~~~nda "mal, mülk; ticarethane", hatta "arsa, arazi" anlamlan da verilmektedir'. L. Motou§ taraf~ndan belirtilen' ve C. Günbatt~~ taraf~ndan kabul edilen' KKS 21 metnindeki biqum'un
özel bir ev olmay~ p, "ortakla~a kullan~lan ve içinde çal~~an köleleri de kapsayan bir mülk" oldu~u ~eklindeki aç~klama, herhalde gerçe~i yans~tmakta
ve yukar~daki ev sat~~~fiatlann~ n fark~n~~ k~smen izah etmektedir. Bu kelime
gerçekten de, belirtildi~i gibi, "geni~~ve büyük ev, mülk" hatta "kö~k" gibi
kar~~l~klan yan~ nda "geni~~i~yeri; büyük ticarethane" mânâlarm~~ da hâiz
gibi görünmektedir.
~imdi önce ta~~nmaz mallar hakk~nda ikinci derecede ehemmiyeti
haiz metinlerin tamamen veya k~ smen transkripsiyon ve tercümelerini ele
alal~m. Daha sonra konuyla do~rudan ilgili 7 adet belgemizin tamam~ n~,
her yönüyle inceleyip gereken aç~klamalar~~ yapal~m.
Arsa fiatlan hakk~nda bilgi veren ender metinlerden olup, Allurimitti ile Lamaia'n~n Usur-ia-Aliur'a gönderdikleri ticari muhteval~~ mektubu te~kil eden Kt a/k 140 nolu tabletin 23-24. sat~rlannda ~u cümle
geçmektedir: 23 1 ma-na 8 GiN KaBABBAR a-na
24qci-qz"-ri a limi-im
"Arsan~n fiat~~ olan 68 legel gümü~ü limmum
~."4-iitar'a ödedik." ~fâde, hem arsa fiat~n~~ bildirmekte, hem de bunun
~immum uvan~ndaki ~ah~slara ödendi~ini ortaya koymaktad~r. Metinde
iimmum ile ~ah~s ad~~ aras~nda unutulmu~~bir la i~âretinin var oldu~unu
kabul edecek olursak, cümleyi "Arsan~ n fiat~~ olan 68 ;egel gümü~ü
tar'~n limmumlu~una kadar ödedik" ~eklinde de~erlendirmek de mümkündür. Paran~ n limmum'a ödenmesi sat~~~n Asur'da gerçekle~ti~ini ortaya
koymaktad~r.
Yerli lidui ile karde~i Kurkasiba aras~ndaki anla~mazl~kla ilgili
metnin tamam~n~n transkripsiyonunu ve gerekli k~s~mlann~n tercümelerini
aktar~yorum. Kt 88/k 1050: il<MB
GUDU la
'KiAHw 133a 5; CAD B 295a 7a.
Lubor Matou§-Marie Matoukwa-Rajmova, Kappadokische Keilschrifttafeln mit Siegeln, Prag-198o, S. 50.
Günbatt~, a.g.y. s. 58'de konu ile ilgili daha geni~~aç~ klama vard~ r.
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~B ~-I~i-ii-ra-ni 3 KMJB Ha-6.-ra-a tüm-ki~-ru-û
ip-nuru-ma slu tâm-kâ-ru lu nu-a-ü Ha-iU-i
7 a-1_1e-eip-ru-sü-ma
'fi-41
wa-na tüm-ka-ru-tim
Ku-ur-ka-si-ba
A-ta-i-a 13 Ta-ri-ku-tâ û A-be-li-i
14
1 ma-na KLBABBAR
A-ra-wi-i 16..a-ra-bunu-wa-a A-Ii-le-e ' 7 A-ta-na Ta-li-a A-lu-wa-a
Ki-ka-ar4a-an 2°KLBABBAR a-nâm ba-ab
21 i-zu-zu-û ii-ma a-na Ha-iU-i
û
23ma-ma-an
i-na be-el 11u-bu-Ii-ili
25 KÜ.BABBAR
28 i_tû-a-ar 10 ma-na
a-nim itt-ma 26 a
272;
Kü.BABBAR 29a-na tâm-ka-ru-tim
"14-1'Onun ev(ler)inin fiat~~ olan ~~ mina gümü~ü, (Isimleri say~ lan ~~ o ki~i) bu paray~~ Asur'un kap~s~ nda payla~acaklar. 21-29 E~er, ljalui, kar~s~~ ve çocuklar~ ndan paray~~ alm~~~
olan alacakl~~ ya da yerli biri, th~jui, kar~s~~ ve çocuklar~ na itiraz edecek
olursa tüccarl~ k için ~~o mina gümü~~ödeyecek!
6, 9, 22 ve 27. sat~ rlarda geçen ierrum, Eski Asur metinlerinde k~rrum olarak da yaz~ lmakta ve "(küçük) çocuk" manas~ na gelmektedir:
AHw ~~2 17b; CAD A II 463a b.
Metinden, evin fiat~~ ile ilgili bir itiraz~ n vaki olmas~~ halinde bunun ~~o
kat~n~ n ödenmesi ~art~~ aç~ kça anla~~ lmaktad~ r.
C. Amurru-bâni ile Animun aras~ ndaki anla~mazl~ kla ilgili Kanii
Id~rumu'nun karar~ n~~ kaydeden metin evin fiat~~ ve durumu ile ilgili bilgi
de vermektedir. Kt a/k o66: 'MAR.TU-ba-ni û A-ni-num <is-bu-tû2 i-na ba-âb
A-ni-nim 4um-ma MAR.TUba-ni-ma sa-na A-ni-nim-ma
Kü.BABBAR 7 cli-nam um-ma
A-ni-num-ma s~ni-iu-ü Kü.BABBAR
~'a te-ri-§u-ü ~°t"
a-na 3 ma-na ''KLBABBAR uk-ta-lu 12 um-ma MAR.TU-ba-ni-ma
14 /11 ta-am-tü-ü-ni
a-mi-im a Kü.BABBAR 4 -ka
16 i-du-nu-ni-ku-ni 17 a-ma-at-ka i-na 18
a-na a-wa-atim
a-ni-a-tim 20Ita-ru-um
22 IG1 GIR
ia A-iur ba-âb 23 DINGIR"r"
24 IGI ü-ra-a ~G~~[. .I -d UTU 25~G1
26 IG~~ ~-tur 4 -DING~R,"k3 Amurru-bâni ve
Aninum, Aninum'un yolunun kap~s~ nda <bizi tuttular>: 4-5 Amurru-bâni Aninum'a
~öyle dedi: 'Ev(ler)in fiat~~ olan paray~~ bana ver! Aninum ~öyle cevap
verdi: "Niçin ev(ler)in fiat~~ olan paray~~ soruyorsun? ""Evler 3 mina
gümü~ten dolay~~ al~konmu~tur. ' 2-' 4 Amurru-bini ~öye dedi: Evlerin (de~e-
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rini) tenzil etmedi~inden (ve) 15- '8onlar~ n bize verdi~i senin di~er parandan
(dolay~), kad~ n ki5len/ikinci kann ev(ler)den ç~ ks~n! ...". Herhalde sat~lan
evin paras~ yla ilgili olan metinde, Kani; k&l~mu'nun haklar~ nda hüküm
verdi~i Amurru-b(~ni ve Aninum isimli Asurlulann akraba olduklar~~ anla~~lmaktad~ r.

Aiinr-malik ile Adad-ribi isimli ~ah~slar hakk~nda hukuki bir metin olan Kt j/k 292 nolu metin de konuyla ilgilidir: 'KMIB En-um-A-inr
3 KM113 üDUMU li-me-A-inr 21(M113 ~li 5-ba-ni DUMU
r
ibi
DUMU
Ga-zi-a
4 KMB dlM
sü-ur-Sn-A-inr DUMU
i~~ d IM.GAL "i-na
it-mu--ma 91u btc 124 tup-pi ha-ru-mu-tim mi-na
[ma]
lu i-na "Ni-ih-ri-a e-zi-bu-ni ' 20-kim ia d 1M-ri-bi,
d~M-ri-bi, I5 me-er-n-in a-na
"a-na
' 7~i~i-tum ia dJMiJ,,i4 'sa'6i~~ me-er-e-in
i-za-az," '-sAiSnr-malik ve Adad-ribi mukaveleleri gerena
~ehrin huzurunda yemin ettiler: 9-"Kanis'te veya
bizi
tuttular
ve
~i
ister evler, isterse zarffi tabletler (üzerindeki)
klar~~
b~rakt~
Nihridda
12-13Adad_riunin hissesini Aiinr-~nalik sat~ n ald~. "'Onun hissesi için
Adad-ribi ve çocuklar~~ AS:iur-malik ve çocuklar~ na müracaat etmeyehissesi As7w-ma1ik için duracak." 4, 12, 14 ve 17. sacek.
t~ rlarda, daha önce daima Adad-rabi olarak geçen ~ah~s ad~, Adad-ribi
~eklinde kaydedilmi~ tir. Bu metnimizden ise AiSnr-malik 'le Adad-ribi 'nin
karde~~veya ortak olabilecekleri anla~~lmaktad~ r.
Akala isimli kad~ n~n borcu ile ilgili metinde, 14o mina bak~rdan
bahsedilmekte, vade yap~ld~ ktan sonraki sat~ rlarda ise bunun AmurAiinr'un evinin fiat~~ oldu~u kaydedilmektedir. Kt n/k 1742: 3 KMI3
URUA-ki~ -la ia 13u-bu-ul 4 A-ki~ -la 2 GÛ 20 ma-na URUDU ...' s
A-mur-A-iür,"3-4Aka/a'n~ n mührü. Aka/a'n~n borm be-te
DU
cu (olan) 140 mina bak~ r hakk~ nda... l5- '7Bak~ r, Amur-Aii~~r'un evinin bedeli(dir)."
Aiinr-malik ile Ismet-ili aras~ ndaki bir meselenin kaydedildi~i Kt
84/k 438 nolu metnin son 6 sat~r~ nda ~unlar kaydedilmi~tir: '5ii-im
tim iva! wa-ar-ki E '7 A-inr-ma-lik
18 PCI a-na m~s-mendaki
evin fiat~ n~~ ben
evinin
arkas~
et-D~NG~R N-za-zu, "AiSnr-malik'in
ona yakla~t~rd~m! Ev Ismet-ili için duracak."
Puzur-fitar'~ n 5 Asurluya gönderdi~i ev ile ilgili bilgiler de bulunan Kt go/k 149 nolu 39 sat~ rl~k metnin 32-34. saurlannda : ...5 ma-na
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"5 mina gümü~ü

tart~~t~ m ve evin fiat~~ olarak ödedim" ifâdesi geçmektedir.
H. Lamassinin bayan Habualiluiar'a gönderdi~i ve "sen benim k~zkarde~imsin, sen benim beyçemsin" ifâdesinin de bulundu~u Kt a/k 1385
nolu tabletin, sonraki sat~ rlar~ nda ~unlar yaz~ l~d~ r: ki-ma
i-zi-zi-ma
6£. be-te.-e
a-na
d~.-ni-ma, "Benim vekil(ler)im kar~~~dursunlar ve
ev(ler)imi sats~ nlar ve.."
~imdi, gayr-~~ menkullerle ilgili as~ l sat~~~vesikalar~ na geçelim. Bunlardan ~~ nolu metnimiz tarla sat~~~~ ya da kiralanmas~, 2-7. metinlerimiz ise
ev sat~~~~hakk~ ndad~ r.
No. ~~ (Kt 84/k 16g)
Sat~c~s~, al~c~s~~ ve ~âhitlerini yerlilerin te~kil etti~i bu metin, Kültepe
tabletlerinde ilk defa olarak tarla sat~~~ ndan bahsetmekte ve "eqlum
miTaitum = ziraate elveri~li tarla" ibaresini ta~~ maktad~ r. Özellikle ba~~ve
son k~s~ mlardaki eksikler, ilgili ~ah~slar hakk~ nda daha fazla bilgi sahibi olmam~z' engellemi~tir. Tarla için verildi~i kaydedilen 15 ;ege' gümü~, oldukça dü~ük bir miktar olup, ayr~ca tarlan~ n 5 seneli~ine kiralanm~~~oldu~u intib~ a da veren metinde, yer yer hata ve anla~~ lamayan k~s~mlara rastlanmaktad~ r. Tarla sat~~~ ndan vazgeçilip al~c~ ya müracaat edilmesi halinde,
sat~~~fiat~~ olan 15 ieqefin sekiz kat~, yani 2 mina ödenece~i kaydedilmi~tir.

[Ki
.J-nu-ma-an
i~~ga-ak-~i-ü-ma-an
IDUMUle-s-u eq-lam
5. me-ra-dr-tdm a-na 15 G~N KU.BABBAR
Ilu-da-da
MU.5.gE
10. e-qal-s-u-nu
K. 1s7u-um-s-u
Ay. KU.BABBAR a-(11"-~~
MU.5.gE 15 G~N
KU.BABBAR-s-u-nu
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15. ü e-qal-s-u-nu
fu-ma
ma-ma-an a-na eq-lim
i-tü-a-ar 2 ma-na KU.BABBAR
IGI A-sü
20. DUMU Da-k-ds" IGI Tü-ma-na
[.J-ku-ur IGI
K. [.
[. . .J
SK [. .J-da-fu
(1-4) [ kafluwa ile o~ullar~' [ ]nu~nan ve akriuman'dan 4-5) ziraate elveri~li tarlay~~
iegel gümü~~kar~~l~~~~(6-8) ljaranii ve ljudada sat~ n
ald~lar. (9-10) (Tarla) 5 seneye kadar onlar~ n tarlas~d~ r. (~~ -14) Her halde
onlar~n paras~~ (olan) 15 ;ege! gümü~ü 5 seneye kadar onlara iade edecekler ve (15-16) tarlalar~ n~~ (geri) alacaklar. (16-19) E~er herhangi bir kimse
tarla için itiraz edecek olursa 2 mina gümü~ü ödeyecekler! (19-24) Dalas'~n
o~lu Asu'nun huzurunda, [. .] kur, [ ]lakiarai'm [o~lu] Perua'n~ n huzurunda, [ IdaiU'nun [o~lu] „umnc~iiii~'nun huzurunda.
Aç~ klamalar:
St. 1-2'de tarla sat~~~ n~~ yapan ~ah~slar~ n kaydedilmi~~oldu~unu ve dolay~siyle bir Ki ya da
yaz~lm~~~olmas~~ gerekti~ini dü~ünüyoruz.
4-5. eglum mi-raitum "ziraate elveri~li tarla, ekilmeye haz~ r tarla" ibaresi di~er devirlere ait metinlerde de ancak bir defa, fakat Eski Asurca
Kültepe metinlerinde, üstelik sat~~~~ya da kiralanmas~~ bahis konusu edilerek ilk defa geçmektedir. ~ fadedeki mi-raitum kelimesi, Kültepe metinlerinde ödeme zaman~ n~~ belirtmek maksad~yla daha önce bir defa geçmi~tir:
AHw 645b; CAD M II 24a 2.
6. Daha önceki metinlerde rastlayamad~~~ m~z ve 7. sat~ rdaki ljuelada
ile beraber geçen Ijaranis'in, Akadca liar~yinum ile ilgisi herhâlde olmamal~d~ r. Di~er bütün ~ah~s adlar~ n~n yerlilere ait oldu~unu da nazara alarak, bunu yerli bir isim kabul ediyoruz.
~~o., 15. sat~ rlarda geçen GAL i~areti, metnin ak~~~, sat~ lm~~~olan tarlan~ n ifade edilmek istendi~i intiba~ n~~ verdi~inden dolay~, -gal diye al~nm~~t~ r. Ancak, eqlum kelimesinin status constructus hali egel oldu~undan,
burada gel ya da
i~aretleri beklenirdi.
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NO.2 (Kt b/k ~~2 I )
Asurca isim ta~~yan bir baban~ n, herhalde yerli kar~s~ ndan do~ma
yerli dilde bir isim ta~~yan o~luna'ait evinin, bir ba~ka Asurlu'ya dü~ük
bir ücretle sat~ld~~~ na ili~kin belgedir. Ev hakk~ nda itiraz vaki olmas~~ halinde, fiat~n~n 4 kat~~ olan 2 mina 'n~ n al~c~ya ödenece~inin kaydedildi~i senedin, 4 tane yerli ~ahidi vard~r.

a-na 1/2 ma-nla KU.BABBARI

k e-tam is-_ tzgar-ni-kâ-an DUMU
5. gu-~rtar
ma-ma-an
a-na gu-iftar
K. i-ti~-ar
10. 2 ma-na KU.BABBAR
Ay. i-s-a-qal-fu-um
~G~~
~G~~0-zu-a
~G~~Ki-ra-rt~-na
~G~~A-lu-lu
(5) Sü-Mar, (1-2) 1/ 2 min[a gümü~le ve faizine (kar~~l~ k) (3-4) , ~-~ B«lu~nrun o~lu arnikan'dan evi (5) sat~n ald~. (6-9) E~er herhangi bir
kimse evin (sahipli~i) hususunda .ü-4-1;tar'a müracaat edecek olursa (to~~ t) 2 mina gümü~ü ona ödeyecek. (12-15) Masa'n~n huzurunda, Uzua'n~n
huzurunda, Karduna'n~n huzurunda, Alulu'nun huzurunda.
Aç~ klamalar:
ile akrabal~~~~bilinmeyen ve yerli dilSt. 1-2. Su ana kadar
de bir isim ta~~yan ..arnikan, evini, herhalde zaman~nda ödeyemedi~i çok
dü~ük bir miktar olan 1/2 mina'l~k gümü~~borcu ile, buna a. it birikmi~~fâizlerine kar~~l~k satmak, daha do~rusu devretmek zorunda kalm~~t~r.
No. 3 (Kt j/k 39)
Dokuz ki~inin mührünün bulundu~u kaydedilen metinde, bir yerli
bayan~ n, yak~nl~ klar~~ ya da ili~kileri bilinmeyen di~er üç yerli ~ahsa, bu üç
ki~iden Tamuria 'ya ait evin paras~ n~~ ödedi~ini ve kendisine itiraz edilmesi
Belleten C. LV, 20
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halinde, evin f~at~~ olan 1 mina'n~ n 5 kat~~ miktar~ ndaki 5 mina'n~ n iade
edilece~ini kaydetmektedir.

K~g~B N~-N~~K~g~B
K~PB Du-lju-na-ra K~g~B
~-Ii-a K~PB
K~g~B A1iiraki K~g~B
5. Ta-mu-n-a If~g~B Ga-li-a
K~g~B ga-da-ah-ru
Ay. 1 ma-na KU. BABBAR
s Ta-mu-ri-a
-t~" na-di-ra
10. ku-nu-ki-ra Ila-ta-ru-rar
a-na Ta-mu-ri-a
ga-da-aK-ru> z'~~Ga-li-a
ta-as- <<qii->>
ru-ma
Ma-da-da ii ri-ru-ru
15. i-tti-ru-sT-im
5 ma-na KU.BABBAR
K. i-ra-q~i-lu-ri-im
(1-6) NIN tnin mührü, A/abiza'n~ n mührü, Dulp~nara'n~n mührü,
mührü, Tamurkin~ n
~lia'n~n mührü, Habidn~n mührü,
mührü, Kalia'n~n mührü,
mührü. (7-10) Tamuria'nin evinin
de~eri (olan) I mina gümü~ü, onun terketti~i ve mühürledi~i ile (birlikte);
(10-13) (bayan) liataiidar, Tamuri~~,„acit~!~.ju ve Galia 'ya ödedi. (13-15)
E~er Madada ve çocu~u o kad~ na itiraz edecek olurlarsa (16-17) 5 mina
gümü~ü ona ödeyecekler.
Aç~ klamalar:
3. sat~rdaki ljabia'n~ n, AKT I 39 metninin tabletinin 3., zarf~n~n ise
1. ve 6. sat~ rlar~ nda geçen "Ijabia i~~~ Kalatua” ifadesindeki ~ah~sla ayn~~
olup olmad~~~~belli de~ildir. Isim ayr~ ca a~a~~da No.6 metninin tabletinin
18., zarf~n~ n ise 2. sat~ r~ nda geçmekte ve buradan, GAL ma4irim olan
Kalua'n~n karde~i oldu~u anla~~lmaktad~ r.
9. Bu sat~ rdaki, ii- olarak de~erlendirdi~imiz i~aret biraz farkl~~ yaz~ lm~~t~ r. Daha sonra gelen na-d~"-i~~~ kelimesini ise; nadzi, nadium ve femininum formu ile naditum kelimesi ile irtibatland~ rmak ve "o kad~n~n terekesi, b~ rakt~~~" ~eklinde anlamak istiyoruz: AHw 7o5b 6b; CAD N 1 67a la.
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~ah~s ad~~ olarak kabul etmek istedi~imiz Madada ve o~lunun
kimli~i ve hangi s~ fatla evi sat~ n alana itiraz edece~i belli de~ildir. Ancak
bunlar~ n Tamuria ile akraba olmalar~~ muhtemeldir.
No. 4 (Kt 8o/k 25)
Yerli bayan sup~a
. jawa'n~ n, yine yerli Wall~y~sna'n~n evini, yak~ nl~ klar~~
bilinmeyen Gabainnuwa ve Lulu ile Wa/haina'dan ald~~~ na, daha do~rusu evin fian hakk~ nda onlar~~ paraya doyurdu~una dair bir belgedir. Evin
sat~~~de~eri kaydedilmemi~, ancak ev hakk~ nda bir müracaat olmas~~ halinde 5 mina gümü~~ödenece~i belirtilmi~tir.

i-~ mL'`ia Wa-al-ha-ds--na
Ga-ba-ru-nu-wa
Lu-lu ~~ Wa-al-ha-dr--na
tü-.sa-birru-nu
5. a-na
-wa-ar
ma-ma-an la
ia a-na P`-``
5 ma-na KU-BABBAR
K.10. a-na gu-pi-a-ru-wa
Ay. i-sa-qal
~G~~Sa-ha-sa-ra
~G~~Pi-ru-a
~G~~
DUMU Ki-ba-.su-nu-a
(4) .up~a
" iuwa, (1) Walhaina'n~ n evinin fiat~~ (hususunda) (2-3) Gabainnuwa, Lulu ve Walljaina'y~~ (4) tatmin etti. (5-6) Hiç kimse .upiainwa 'ya (ev hakk~ nda) müracaat etmeyecek. (7-8) (~ayet) ev için birisi ona
ba~vuracak (olursa) (9- ~~~~ ) 5 mina gümü~ü .upia:sUwa'ya ödeyecek. (12'5) .alyaiara'n~n huzurunda, Perua'n~ n huzurunda, Kabainnua'nm o~lu
ahaswara' n~ n huzurunda.
No. 5 (Kt a/k ~~ 255)

~leüppia'n~n, A baba'ya ait evi, içinde kullan~ lan e~yan~ n bu fiata dahil
olup olmad~~~ n~~ ifade eden k~sm~~ k~ r~ k oldu~undan, bahsedilen e~yalar dahil veya hariç olmak üzere, 2 mina gümü~e sat~ n al~~~ n~~ kaydeden metinde, anlat~lan olaylardan baz~lar~~ k~ r~ klar sebebiyle tam anla~~lamamaktad~ r.
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a-na 2 ma-na KO.BABBAR
A-ba-ba
is"-a-am lu
5. lu ku-si-um
lu pd-s-u-ru-um
mi-ma ii~-um-s-u
ü-li-e~l
10. £' 1-ku- ~pi-af
K.
Ay.

GA -M U-1-1111
,
tik-s-a-ab
ma-ma-an
15. la i-O-ra-si
ful-ma d-tli~ -mu-uh-ma
I i-tjd-sa-si KU. BABBA R
20. 1 ma-na i-la-qal-sY-im-ma
~GI
~GI

(3) ik~ippia, (2) Ababa'n~ n evini (1) 2 mina gümü~e (kar~~l~k) (4) sat~ n ald~. (4-6) ~ ster mobi[Iyal, ister iskemle, isterse masa (7-8) hiçbir ~eyi
[b~ rakmad~ ]. (9-10) Ev, ikülppiarn~n evi(dir). (11-13) Ya~ad~~~~sürece...
oturacak. (14-15) Hiç kimse o kad~ n~~ (evden) ç~ karmayacak. (16-17) Ya~ad~~~~sürece [ ] ev [ ]. (18-21) E~er (senedi) geçersiz k~larsa ve kad~ n~~
evden ç~ karacak olursa, ona 1 mina gümü~ ü verecek ve o kad~ n da ç~kacak. (22-23) Aur-malik in huzurunda, ~küppi-Aliur'un huzurunda.
Metninzarfi :
KIgIB A-ba-ba DUMU `11
KISIB
1DUMU
KISIB
DUMU
a-na 2 Ima-na KU. BABBA R
5. E A-ba-ba
~l-a-am lu
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lu ku-sli-ujm
lu loci-s-u-ru-ulm mi-mal
12-11a
10. [ .7 li~-m[u
[la i-pa-Jra-s~ f K ü BABBA R 1 ma-na]

SK.
Aç~ klamalar:
Tabletin 4. ve zarf~ n tahminen 6. sat~ r~ nda geçen kelimeyi, daha sonraki iki ev e~yas~~ olan kussium ve paffi:~ rum isimlerini nazar~~ itibara alarak, yine bir ev e~yas~~ olan utubtum olarak de~erlendirmenin isabetli oldu~u kanaatindeyiz.
8. sat~ rdaki û-kidan, yâni olumsuzluk ekinden sonra gelen ve sadece
i~aretinin görünebildi~i kelimeyi fil olarak de~erlendirmek gerekti~i
aç~ kt~ r. Ancak, cümle ak~~~~içerisinde hangi filin bu yere daha uygun olaca~~~tart~~~ labilir. Biz bu k~sm~~ u" -la n-fie-•-erl, yani "ona serbest b~ rakmad~ " diye kabul ediyoruz. Bununla da, evi satan kimsenin sadece evini satt~~~, zikredilen e~yalar~~ evi sat~ n alana vermeyece~i ifade edilmek istenmi~tir dü~ üncesindeyiz. Bu durumun aksi, yani bu cümleyi, evi sat~ n alan
kimsenin söylemi~~olmas~~ da mümkündür. Özne belli olmad~~~~için fil
hem satan, hem de alan için geçerli kabul edilebilir. K~ r~ k olan k~sm~, (tla 1-4-[ki~-al-iu-nul, yani "onlar~~ tutmayacak" diye alarak, evi sat~ n alan~ n,
bahsedilen e~yalar~~ al~ koymayaca~m~ n ifade edilmek istendi~ini de
dü~ünebiliriz.
Tablet 12. sat~ r~ nda geçen i~arederden kesin bir~ey ç~ karmak zordur.
Burada, belki de, ~küppia'n~n sat~ n ald~~~~evde oturmas~n~~ dü~ündü~ü kad~ n~ n ad~~ kay~ tl~d~ r. Daha sonra, k~ nklardan dolay~~ anlayamad~~~ m~z durum de~i~ikli~i halinde, sözkonusu kad~ na ancak ~~ mina gümü~~verildikten sonra evden ç~ kar~ labilece~i belirtilmektedir.
15. ve tg. sat~rlarda geçen tariidum, "koymak, tardetmek, defetmek"
kar~~ l~ klar~ na da gelmekte, fakat bu manada Kültepe metinlerinde daha
önce geçmemektedir.
No. 6 (Kt k/k 35)
Bu metin, K.R. Veenhorun Aspects of Old Assyrian Trade and Its
Terminology isimli kitab~ n~ n GAL maljirim "pazar amiri, a~as~, idarecisi"
ibaresini ele ald~~~~394. sayfas~ nda; K. Balkan'~ n, Londra'daki Rencontre
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Assyriologique'de foto~raf~ n~~ vererek Ka/ua'n~ n, GAL malyirim oldu~undan bahsetti~ini belirtti~i belge olmal~d~ r.
Yerli Luwaduman'~n evini, kendisiyle beraber; biri Asurlu, di~eri yerli
ismi ta~~yan üç ki~iden, yine yerli ,upialilu'nun sat~n ald~~~ n~~ kaydeden
belgede, sat~~~fiat~~ bulunmamakta, itiraz hâlinde evi sat~ n alana to mina
gümü~~ödenece~i belirtilmektedir.
Lu-wa-du-ma-an
a-na-s7-mi-im
A-s-ur-na-da
Lu-wa-du-ma-an
5. Ma-ri-k
~s--a-am
s-u-ma ma-ma-an
a-na .ehm
i-tü-wa-ar
10. 10 ma-na KO. BABBAR
K.
Ay. lu be-el Iyi-bu-11M
lu k~-sz"-num
15. a-na A-s-ur-na-da
Lu-wa-du-ma-an
ti Ma-n-M -ru
~G~~Ka-lu-a ~G~~Ha-bi„-a
~G~~Ta-n-ku-ta
~G~~Zu-a
(3-5) Aiiur-n(td(t, Luwaduman ve Marila ( ~ ) Luwaduman'~n evini (2)
fiata (5) verdiler (satt~lar). (6) .upialj.i.0 sat~ n ald~. (7-g) E~er herhangi bir
(kimse) ev için müracaat edecek olursa (t o-t 1) 10 mina gümü~~ödeyecek.
(~ 2-14) ~ster borcun sahibi, ister, tusinnum ba~vuracak (olursa) (15-17) AS"Luwaduman ve Marila'ya ba~vuracaklar. (18-20) Kalua'n~n huzurunda, liabidn~ n huzurunda, Tarikuta'n~n huzurunda, Zua'n~ n huzurunda.
Metnin zarf~ :
K~gIB Ka-lu-a GAL ma-lii-ri-tm
K~g~B
Kl[g~BJ
DUMU
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K~g~B Zu-a DUMU
5. K~g~B A-s-ur-na-da DUMU Ga-zu-ba
K~g~B Lu-wa-du-ma-an DUMU
lag~B
Lu-wa-dul-ma-aln
a-na
K.10.
IA-s-ur-n61-da Lu-wa-du-ma-an
Ay.
ü [Ma-ri-J1d
gu-pi-a-ah-s-u
1-aml
su-ma a-na Pu" ma-ma-1aq
i-tû-wa-ar 10 ma-na KU.BABBAR
15. i-s-a-qal s-u-ma be-el
lju-bu-lim lu ti~ -si-num
i-tû-wa-ar
a-na A-s-ur-na-da
Lu-wa-du-ma-an
K.
SK.20. û Ma-ri-172

Aç~klamalar :
St. 3-5. A.i7ur-nd~-~~'n~ n, Marila ve evini satt~ klar~~ Luwaduman ile beraber geçmesi ilginçtir Bu ~ah~slar~ n akrabal~klar~~ ya da ili~kileri hakk~nda
herhangi bir bilgi bulunmamaktad~ r. Biz, pek s~ k rastlanmamakla beraber,
Asurlu birinin, yerli bir kad~nla evlenmesi ve çocu~un da yerli dilde bir
isim ta~~mas~~ ihtimalini bu ~ah~slar için gözard~~ etmek istemiyoruz.
Marila ~ah~s ad~ , yay~ nlanmam~~~Kt s/k 54,3'te ve ayn~~ metnin 13.
sat~ r~ nda ~u ifâdede geçer: (t 1) ~G~~Pe-ru-a (12) ra-di-im ia J (13) Mari-la. Buradan Perua'n~n, Marildn~ n âilesinin kervan sürücüsü oldu~u da
anla~~lmaktad~ r.
Tabletin 14. sat~ r~ndaki filin tekil olarak kullan~lmas~na ra~men, ayn~~
özneye âit 17. sat~ rdaki filin ço~ul kulan~ lmas~ , bir katip hatas~~ olarak de~erlendirilmek gerektir. Metnin zarf~ n~ n 15. sat~ r~ ndaki it~mma kelimesi ile
17. ve 21. sat~rlar~ nda geçen ayn~~ formdaki çekilmi~~filler; tabletteki anla~~lmazl~~~~ortadan kald~ rmakta ve "E~er alacakl~~ ve tusinnum itiraz edecek
olursa, Affiur-mid(~, Luwaduman ve Marila'ya ba~vuracak" biçimde,
cümleyi daha anla~~l~ r hale koymaktad~ r.
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Tabletin 13. ve zarf~ n 16. sat~ r~ ndaki tusinnum'un; C. Günbatt~'n~ n
Belleten 206. say~, s. 58-59'da "tusinnum ve rabi ~i~bim'in ayn~~ zamanda
bir upatinnum grubunun içinde yer ald~ klar~~ ve upatinnum'lann da as~ l
mülkiyeti ba~ka birisine âit olan ve i~ letme özelli~i bulunan bir emlak
üzerinde, baz~~ imtiyazlara sahip 'kirac~ lar' olduklar~" ~eklindeki aç~klamalar~n~~ de~erlendirerek ve daha önceki metinlerde evi satanlar~n, sat~n alana
itiraz etmesi halinde ödeyecekleri miktar~~ belirten iradelere ilaveten, bu
metinde, ayr~ ca "(ister) alacak'', isterse tusinnum itiraz edecek olursa, (evi
satan) Aii~~r-ne~di~, Luwadun~an ve Marila 'ya ba~vuracaklar" cümlesinin
kaydedilmi~~olmas~ n~~ da gözönünde bulundurarak, "sat~~~senetlerinde
görünen ve hukuki bir özelli~i olan ~ah~s veya görevli" oldu~unu
dü~ünüyoruz.
18. sat~ rdaki ?abin, zarf~ n 1.-2. sat~rlar~ nda görülece~i üzere GAL
~nakrim olan Waihuba`n~n karde~idir. isim AKT I 39 tablet 3, zarf
1,6'da "Ijabia ia Kalatua" ifadesinde ve yukar~da No. 3,3'de de geçmektedir.
Zarf~n 1. sat~ r~ nda geçen Kalua GAL mahirim ibaresi hakk~ nda, Veenhof taraf~ ndan Aspects s. 394'de bilgi verilmi~tir. Veenhof, bu ifâdenin,
o ana kadar 6 metinde geçti~ini, bunlardan ikisinde bu unvan~~ ta~~yan ~ah~slar~ n isimlerinin kaydedilmedi~ini belirtir ve üçüncü metinden Kalua'n~n GAL mahirim oldu~unun anla~~ ld~~~n~~ ifade eder, Di~er üç metinde ise bu unvandaki ~ah~s Waihuba'd~r. Waikuba, bu üç metnin ikisinde ~ahit, üçüncüsünde ise köle olmas~~ muhtemel kaçak birinin iâdesini
sa~layan ki~i pozisyonunda geçmektedir. Waikuba'n~n iki metinde ~âhitlik
yapt~~~~gibi, Kalua da bu metnimizde ayn~~ fonksiyonda görünmektedir.
Bu unvandaki bir ba~ka ~ahsa, sat~ lan yünlerin fiat~yla ilgili bir belge
olan Kt s/k 53 metninde rastl~yoruz: (t) 1 1/2 ma-na Kü.BABBAR (2)

SiG.Iji.A (3) KI Pi-ir-wa-al-a (4) GAL ma-ki-ri-im (5) i~~Sa-daah-iu (6) a-4.,
.A.BA (7) 1 ma-na- i-a-um (8) 1/2 ma-na ia (9) En( ~ o) DUMU
"(1-2) Yünlerin de~eri (olan) ~~
1/2 mina gümü~~(3-6) pazar amiri Pirwal'a ve karde~i ,ack~4ju ile(dir)
(6-7) içinden ~~ mina's~~ bana (aittir). (8-9) (Kalan) 1/2 mina ..alimakum'un o~lu Ennum-Aii~~r'un(dur)".
Bu metinden, GAL mahirim "pazar amiri, a~as~" unvan~ ndaki memur
ya da görevlinin emanet mallar~, herhalde ücret mukabili, muhafaza etti~i
sonucunu da ç~ karmaktay~z.
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No.7 (Kt go/k 144)
Metin, Kan d Icarumu'nun iki Asurlu aras~ndaki ev sat~~~~ile ilgili hususta karar~n~~ kaydetmekte olup, k~r~ k k~s~mlardan dolay~~ tamam~na nüfuz
edilememektedir.

IKu-ra ~l Bu-ur-A-IUr i-nal
1-ra-ti-ru-nu
E`" r Ku-ra a-na
10 ma-na 10 GIN KU. BABBAR Bu-ur-A -s-ur
~-na-a
5. a-na
ü-a-am um-ma Bu-ur-A-fur-ma
Na-db-Sti-en,
.s7 a-ni-ni

Ay. la-na-a-wa-tim
ka-ru-um~G~~GU ia
A-!ur
5. ~G~~
IG~~A-mur-D~NGIR A-da-da
tap-pd-t-n~~
(1-2) [Kura ve Bür-Aiiur kendi] is[teklerilyle bizi [tu]ttular: (3-6)
Bür-A.i;ur to mina ~~ o iegel gümü~e, Kura'n~n ev(ler)ini karde~i ind için
sat~n ald~. (6-8) Bitr-Aiinr ~öyle dedi: Nab-Su 'en ile [....] kadar ...
Bu iradeler üzerine Kanii kürumu bizim hakk~m~zda hükmü verdi ve
Asur'un GU'sunun huzurunda ~âhitligimizi yapt~k. (5.-6') T~lb-~illaAliur'un huzurunda, Amur-dinin huzurunda. (6.-7.) Adada ve AmurA.i:inr bizim ortag~m~zd~r.
Aiiur l'ibütam nackinum,
St. g. Kültepe tabletlerinde ~naljar ...
yâni "Tanr~~ Asur'un ...'sunun huzurunda yemin etmek" iradesi içerisinde
daha önce GiR = patrum, ingarrin,W~n ve e IGAG.EN.GAL kelimeleri
geçmektedirs. Burada ilk defa olarak CU i~âretiyle yaz~lm~~~kelime ayn~~
" Bu hususta yeni örnekler ve daha geni~~aç~ klama, yak~nda Türk Tarih Kurumu,
Belleten'de bas~lacak olan ve S. Çeçen ile beraber haz~rlad~~~m~ z, yeni belgelerle takviyeli
Eski Anadolu'da, kölelik müessesesini inceleyen ara~t~rman~ n No. 7, 18'inde bulunmaktad~ r. Orada, g"GAG.EN.GAL'in Akadca'daki iugarrid 'um'un Sumercesi oldu~u aç~klanm~~~
ve metin yerleri kaydedilmi~tir.

31 4

SEBAHATT~N BAYRAM

fonksiyonda kullan~lm~~t~r. Bunun Akadca O~n kar~~l~~~na geldi~i bilinmektedir'. Kelime Sumerce'den Akadca'ya geçen muktebes kelimelerdendir ve "keten, kenevir, kendir; ip, sicim; ur kar~~l~ klar~ na gelmektedir. Yukar~da belirtti~imiz, determinatifinden dolay~~ a~açtan yap~lma amblem oldu~u anla~~lan A'GAG.EN.GAL'in bu ifâdede geçmesi, q~i~n'un ayn~~ fonksiyonda kullan~lan, a~açtan veyâ bitkiden yap~lma amblem kar~~l~~~ na geldi~ini ortaya koymaktad~ r.

AHw 924b-935a; CAD Q 285 vd.
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